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Akademia Sukcesora 
w Werner Kenkel

Piękna historia o przejętej odpowiedzialności za rodzinne 
dziedzictwo. Opowieść Adama i Damiana Kenkel 

– Mentorów Akademii.

Uczestnicy Akademii Sukcesora, czyli grupa 25 sukcesorów z irm rodzinnych, uczestni-
czących w organizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego programie managerskim, 
wzięło udział w niesamowitym wydarzeniu - wizytując irmę rodzinną Werner Kenkel  w 

Krzycku Wielkim k. Leszna.

Biznes, który w tym roku świętuje 40-lecie swojego ist-
nienia został założony przez Wernera Kenkel w 1979 
roku. Od 15 lat firma zarządzana jest przez drugie 

pokolenie - Adama i Damiana Kenkel, którzy z powodu na-
głej choroby i śmierci ojca musieli niespodziewanie przejąć 
zarządzanie w firmie. Jak sami opowiedzieli podczas zjazdu 

Akademii, odpowiedzialność za byt kilkuset rodzin, w któ-
rych często jedna lub obie osoby znajdowały zatrudnienie 
w firmie założonej przez ich ojca, było ogromnie trudne. 
W obliczu tak wielkiej zmiany i wyzwania, które przed nimi 
stało, bracia jednogłośnie stwierdzili, że chcą kontynuować 
rodzinne dziedzictwo.
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Wyzwanie zbliżyło do siebie dwóch braci, którzy przez ko-
lejnych 15 lat rozwijali firmę, która dzisiaj, w czterdziestym 
roku swojego istnienia zatrudnia niemal 1500 pracowni-
ków, posiada 3 zakłady produkcyjne i portfolio ponad 1000 
zadowolonych klientów B2B. 

Dla Adama i Damiana, a teraz także dla ich dzieci oraz 
pracowników to wartości takie jak nowoczesność, odpo-
wiedzialność, partnerstwo, i rodzinność stanowią kompas 
w trakcie podejmowania decyzji – od operacyjnych, aż po 
te najważniejsze, czyli strategiczne. Właściciele podzielili 
się z uczestnikami Akademii Sukcesora mottem, które przy-
świeca im w codziennej pracy: „Nie chcemy być najwięksi, 
chcemy być najlepsi” – te słowa braci Kenkel idealnie wy-
brzmiewają w przedsiębiorstwie, gdzie zarówno pracowni-
cy, jak i infrastruktura, park maszynowy oraz same procesy 
produkcyjne stanowią wzór do naśladowania w innych or-
ganizacjach. 

W trakcie Wyzwania od Mentora - „Jak jubileusz firmy moż-
na przekuć na biznesowy potencjał?”, sukcesorzy pracowali 
nad dedykowanymi pomysłami, które zostały zaprezen-
towane przed zarządem firmy.  Zwieńczeniem pierwszego 
dnia Akademii Sukcesora był wykład Romana Wieczorka, 
doradcy zarządu firmy Werner Kenkel, który wykorzystując 
swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w globalnych fir-
mach przedstawił przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiejszy 
świat. 
Drugi dzień zjazdu poświęcony został tematowi inteligencji 
emocjonalnej i roli sukcesora w rodzinie i firmie, w trak-
cie którego sukcesorzy wzięli udział w warsztatach pro-
wadzonych przez wybitnego psychologia, trenera biznesu 
i coacha Wiesławę Machalicę, eksperta Instytutu Biznesu 
Rodzinnego. Zajęcia zawierały elementy psychodramy, in-
scenizowanych scenek i wystąpień publicznych; warsztat 
pt. „Samoocena i wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
zdecydowania i stanowczości przy jednoczesnym rozumie-
niu emocji i zachowań innych osób”, miał na celu wypra-
cowanie u sukcesorów mechanizmów zrozumienia siebie 
i pracy nad rozwojem emocjonalnym. Ostatnia część warsz-
tatów dedykowana stworzeniu narzędzi radzenia sobie z  
zachowaniami trudnych osób z rodziny i firmy, przyniosła 
nowe umiejętności obchodzenia się z zarzutami, krytyką 
i poczuciem winy, ale również z pochwałami.

Dwa dni spędzone w firmie Werner Kenkel były czasem nie-
zwykle wzmożonej kreatywnej pracy oraz wartościowego 
wysiłku. Dzięki wspaniałej atmosferze, poczuciu wspólnoty 
oraz bliskości, zapewnionej uczestnikom przez drugie, trze-
cie jak i czwarte pokolenie rodziny Kenkel, wyniesione lek-
cje stały się wyjątkową inspiracją._
Więcej informacji o kolejnym zjeździe:
www.akademiasukcesora.pl
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